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DIREKTĪVAS
KOMISIJAS DIREKTĪVA 2007/67/EK
(2007. gada 22. novembris),
ar ko groza Padomes Direktīvu 76/768/EEK par kosmētikas līdzekļiem, lai tās III pielikumu
pielāgotu tehnikas attīstībai
(Dokuments attiecas uz EEZ)
EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

(4)

Par četrdesmit divām Direktīvas 76/768/EEK III pielikuma 2. daļā minētām matu krāsvielām papildu informāciju iesniedza ražošanas nozare. Šo informāciju pašreiz
novērtē ZKPPPJ. Galīgos noteikumus par minētajām
matu krāsvielām pieņems, pamatojoties uz minēto novērtējumu, un šo noteikumu ieviešanu dalībvalstu tiesību
aktos veiks ne vēlāk kā 2009. gada 31. decembrī. Tādēļ
atļauja to pagaidu izmantošanai kosmētikas līdzekļos,
ievērojot III pielikuma 2. daļā paredzētos ierobežojumus
un nosacījumus, jāpagarina līdz 2009. gada 31. decembrim.

(5)

Tādēļ Direktīvas 76/768/EEK III pielikums ir attiecīgi
jāgroza.

(6)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Kosmētikas līdzekļu pastāvīgās komitejas atzinumu,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1976. gada 27. jūlija Direktīvu
76/768/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā
uz kosmētikas līdzekļiem (1) un jo īpaši tās 8. panta 2. punktu,

apspriedusies ar Zinātnisko komiteju patērētājiem paredzēto
preču jautājumos,

tā kā:

(1)

(2)

Saskaņā ar matu krāsvielu novērtēšanas stratēģiju ar
dalībvalstīm un ieinteresētajām personām panāca vienošanos, ka 2005. gada jūlijs ir piemērots termiņš, lai
Zinātniskajai komitejai patērētājiem paredzēto preču
jautājumos (ZKPPPJ) iesniegtu papildu informāciju par
matu krāsvielām, kas minētas Direktīvas 76/768/EEK III
pielikuma 2. daļā.

Ar Komisijas 2006. gada 19. jūlija Direktīvu 2006/65/EK,
ar ko groza Padomes Direktīvu 76/768/EEK par kosmētikas līdzekļiem, lai pielāgotu tās II un III pielikumu
tehnikas attīstībai (2), līdz 2007. gada 31. decembrim
pagarināja pagaidu izmantošanas atļauju piecdesmit
sešām matu krāsvielām, kas minētas III pielikuma 2. daļā.

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants
Ierakstos ar atsauces numuru 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14,
16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 38, 39, 44, 47, 48, 49, 50, 55, 56, 57, 58, 59 un
60 Direktīvas 76/768/EEK III pielikuma 2. daļas g slejā datumu
“31.12.2007.” aizstāj ar “31.12.2009.”.

2. pants
(3)

Par četrpadsmit Direktīvas 76/768/EEK III pielikuma 2.
daļā minētām matu krāsvielām papildu informācija nav
iesniegta. Tādēļ to lietošanu matu krāsošanas līdzekļos
aizliedza ar Direktīvu 2007/54/EK.

1.
Dalībvalstis vēlākais līdz 2007. gada 31. decembrim
pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas
vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis nekavējoties dara zināmus Komisijai minēto noteikumu tekstus, kā
arī minēto noteikumu un šīs direktīvas atbilstības tabulu.

(1) OV
rīti
21.
(2) OV

L 262, 27.9.1976., 169. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdaar Komisijas Direktīvu 2007/54/EK (OV L 226, 30.8.2007.,
lpp.).
L 198, 20.7.2006., 11. lpp.

Dalībvalstis piemēro šos noteikumus no 2008. gada 1. janvāra.
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Kad dalībvalstis pieņem minētos tiesību aktus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci
pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka to, kā izdarīt šādas atsauces.
2.
Dalībvalstis dara Komisijai zināmus savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz
kuru attiecas šī direktīva.
3. pants
Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
4. pants
Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2007. gada 22. novembrī
Komisijas vārdā —
priekšsēdētāja vietnieks
Günter VERHEUGEN
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